äàø ééçá 'ø ï"áîø
äàø úùøô
íLÈ åÉ îLÀ úàÆ íeNìÈ íëé
Æ èÅ áÀ LÄ ìkÈ îÄ íëé
Æ äÅ ìÉ à
Á 'ä øçÇ áÄ
À é øLÆ àÂ íÉå÷nÈ äÇ ìàÆ íàÄ ékÄ :(ä áé)
:änÈ MÈ úà
È áe
È eLøÀ ãÀ úÄ åÉ ðëÀ LÄ ìÀ
éðô úà úåàøì äîù úàáå åùøãú åãåáëì åùøãú åðëùì úîàä êøã ìòå :ï"áîø 'éò
:1äðéëù íéîëç åøîà åðîîå ìàøùé éäìà 'ä ïåãàä
:äëà
È ìÈ îÀ äNÂ
Æ òúÇ àìÉ êé
È äÆ ìÉ à
Á 'äìÇ úøÆ öÂ
Æ ò éòé
Ä áÄ MÀ äÇ íÉåiáe
Ç úÉåvîÇ ìëà
Ç zÉ íéîÈ
Ä é úLÆ LÅ :(ç æè)
2
ìáà íåéä ãåñ åðãîìì àáå ìàøùé úñðë àéä úøöò úîàä êøã ìòå :ï"áîø 'éò
åððéàå ìàøùé úñðë ìù ïáø÷äå åîöò éðôá ìâø éðéîùä éë éðéîù ìù úøöòì äåù åððéà
íéîòôì éë úøöòå ìâøä ììëî àåä çñô ìù éòéáù ìáà íéîéä úòáù ìù úåðáø÷ë
íåé ãåáë øåîùå øåëæ äá ùéù úáùë àéä äðäå ììëá äéäú íéîòôìå úéðéîù äðîú
äùòú àì êéäìà 'äì úøöò ïàë øîà ïë ìòå ìâøä ììëî éòéáùá ïáø÷äå äìéì ãåáëå
äðè÷ äãåòñ àéä êëìå úøöò äùàä éë àéä úøöò 'äì äùà íúáø÷äå øîà íùå äëàìî
ìâøì åá äìòðù áééç åððéàå øëæåä øáëù âç ìù éðéîùä ïàë øéëæä àìå ïéáé ìéëùîäå
:úøçà íòô
äÈðîÈ ìÀ àÇ äÀ
È å íÉåúÈiäÀ
Ç å øÅbäÀ
Ç å éÄålÅ äÀ
Ç å êÈ úÆ îÈ àÇ
Â å êÈ cÀ áÀ òÀ
Ç å êÈ zÆ áe
Ä êÈ ðÀ áe
Ä äzÈ àÇ êÆ
È bçÇ aÀ zÈ çÀ îÇ NÀ
È å :(ãé æè)
:êé
È øÆ òÈ LÀ aÄ øLÆ àÂ
úåòåáù çñô ïøãñë úåéùøôá íéøëæðä åìà íéìâø ùìùá äìá÷ä êøãå :ééçá 'ø 'éò
áé úåîù) ïåùìë ãñçä úãî ãâðë çñô íéîçøäå ïéãäå ãñçä úåáà äùìù ãâðë úåëñ
íéøöî äëîì (é åì÷ íéìäú) áåúëù åäæå ñåçéå ñåì÷ðåà íâøúå çúôä ìò 'ä çñôå (âë
ãñçå íéøöîì äéä ïéã ìàøùé åàöé åáù úåøåëá úëî éøäù åãñç íìåòì éë íäéøåëáá
(àé èë à - íéîéä éøáã) åùøã äæîå òéøëîä àåäù íéîçø úãî ãâðë úåòåáù ìàøùéì
ïåùì ïéãä úãî ãâðë úåëñ äðúð ãçåéîä íùá äøåúäù éôì äøåú ïúî äæ úøàôúäå
(çé çñ íéìäú) åäæå ÷"äåøá äëåñù äëñé äîù àø÷ð äîì åøîà ïëå ùãå÷ä çåøá äëåñ
ùã÷ åùøã êëìå äîëçì æîø äëñä úåöî éøäù äîëçá øîåìë ùã÷á éðéñ íá éðãà
ïéðòäå åîå÷î åîìåò ïéàå íìåò ìù åîå÷î ä"á÷äù ãîìî ùã÷á éðéñ àìà øîàð àì éðéñá
. עי' הערה ששכינה היא בחי' כבוד1
 תא חזי כתיב ביום השמיני עצרת מאן עצרת אלא בההוא אתר דכלא: עי' זהר ח"ג דף צו ע"ב2
מתקשרן כחדא אקרי עצרת מאי עצרת )ס"א כנופיא כנישו( כנישו ואי תימא הכא דאקרי עצרת
מ"ט אלא בכל אינון יומין יומי סעודתי דענפי אילנא הוו ועל דא שבעים פרים אינון לבתר חדוותא
)דגופא( דאילנא ממש וחדוותא דאורייתא ובגיניה הוא יומא חד עצרת חדוותא דאורייתא חדוותא
דאילנא דהוא גופא ועל דא לית חולקא בהאי יומא אלא לקב"ה וכנסת ישראל בג"כ עצרת תהיה
לכם לכם ולא לאחרא )ס"א לבתר חדוותא דאילנא ממש ובגיניה הוא יומא חד ולית חולקא בהאי
יומא אלא לקב"ה וכ"י וע"ד כתיב עצרת תהיה לכם אוף הכי בהאי יומא חדוותא דאורייתא
חדוותא דאילנא דהוא גופא וכלא אשתכח ביה( דהא בשעתא דמלכא אשתכח כלא אשתכח ביה
.ועל דא תנינן בעצרת על פירות האילן והא אוקמוה בגין כך אחד אקרי אחד ודאי כמה דאמרן
 אלא באותו מקום שהכל נקשרים, מי העצרת, בא וראה כתוב ביום השמיני עצרת:תרגום
 ואם תאמר כאן שנקרא עצרת. התכנסות,( מה זה עצרת )כנופיה התכנסות,כאחד נקרא עצרת
 אחר כך. ועל כן שבעים פרים הם, אלא בכל אותם ימים ימי הסעודות של ענפי האילן היו,למה
 שמחת, ובגללו הוא יום אחד עצרת שמחת התורה,שמחת )הגוף( האילן ממש ושמחת התורה
 לכן עצרת, ועל כן אין חלק ביום הזה אלא לקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל,האילן שהוא הגוף
 ואין חלק ביום, ובגללו הוא יום אחד, )אחר כך שמחת האילן ממש. לכם ולא לאחר,תהיה לכם
 אף כאן ביום הזה שמחת, ולכן כתוב עצרת תהיה לכם,הזה אלא לקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל
 ועל כן,( שהרי בשעה שהמלך נמצא הכל נמצא בו. שהוא גוף והכל נמצא בו,התורה שמחת האילן
. אחד ודאי כמו שאמרנו, לכן נקרא אחד, והרי פרשוה,שנינו בעצרת על פירות האילן
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äàø ééçá 'ø ï"áîø
àø÷ð äëåñäå úéùàøá ìù ú"éáá úæîøð äîëçä ïëå åîìåò úéá åà åîìåò íå÷î àåäù
(â ãë éìùî) øîåà àåä ïëå úéá åì ïáéå äúåëñ òñð á÷òéå (æé âì úéùàøá) øîàðù úéá
ìëä úà úááåñå úô÷î äîëçäå äáöð úåáéúð úéá (á ç éìùî) áéúëå úéá äðáé äîëçá
úåðôã ùìù àéäù äëñä øùëä ãâðë íéããö äùìùî úô÷åî àéäù ú"éáä úåà äúîâåãå
ìù åö÷åò ìò çôè åìéôà úéùéìùå ïë øîåì åëøöåäå çôè åìéôà úéùéìùå ïúëìäë íéúù
.øàåáî äæå åéøåçàî àöåéä ú"éá
êé
È èÆ áÈ LÀ ìÄ êÈ ìÀ ïúÅ ðÉ êé
È äÆ ìÉ à
Á 'ä øLÆ àÂ êé
È øÆ òÈ LÀ ìëÈ aÀ êÈ ìÀ ïzÆ zÄ íéøÄ èÀ LÀ
É å íéèÄ ôÀ LÉ :(çé æè) ÷øô
:÷ãÆ öÆ ètÇ LÀ îÄ íòÈ äÈ úàÆ eèôÀ LÀ
Èå
ïëå êúçð ïéã èôùîä äéäéù ÷ãö ìù èôùî ÷ãö èôùî íòä úà åèôùå :ééçá 'ø 'éò
øää úà ïéãä áå÷é (á å ïéøãäðñ) åøîàù åîëå êúéîò èåôùú ÷ãöá (åè èé àø÷éå) áåúë
ïåùì éøäù ÷ãö èôùî øîà êëìå ïéãá íéîçøî ïéà àáé÷ò 'ø øîàå (à ãô úåáåúë)
äéîøé) èôùîá åéøáã ìëìëé (ä áé÷ íéìäú) áåúëù åäæå éðåðéá ïéðòå òöåîä àåä èôùî
ùåã÷ä ìù åéúåãîá øåîàä ÷ãö ìáà íãå øùá ìù åéúåãîá äæå èôùîì êéúøñéå (àé ì
äúà á÷òéá ä÷ãöå èôùî (ã èö íéìäú) áåúëä øîà êëìå íéîçøå ïéã ììåë àåä êåøá
éðøñé (ãë é äéîøé) áåúëä øîà äæîå á÷òé ìù åúãî àåäå éòöîà å÷ àåä èôùî éë úéùò
éðøñé øîà ïë ìòå åáù ïéãä ÷ìç èòîì êà øéëæä éðèéòîú ïô êôàá ìà èôùîá êà 'ä
éë áèéä ïáäå éðèéòîú ïô ïéãä ÷ìç àåäù êôàá ìà ãñçä ÷ìçá øîåìë èôùîá êà 'ä
úãîî ìá÷î ÷ãöá ìáú èåôùé àåäå (è è íéìäú) áéúëã 3íìåò ìù åðéã úãî àåä ÷ãö
õøàá íéèôåù íéäìà ùé êà (áé çð íéìäú) áåúëù åäæå íéäìà úàø÷ðä äìòî ìù ïéãä
çöðä íéøèåùå äìòî ìù ïéãä úãî àåäù íéäìà ãâðë íéèôåù äæä áåúëä ãåñ åäæå
÷ãö é"ò øîâð ìëäå òøì åà áåèì åëôäå øáãá íìåòá úåìåòôä úåàöåé íãé ìòù ãåääå
÷ãö èôùî (å àîåçðú) ì"æø åùøãå ÷ãö èôùî íòä úà åèôùå åäæå ïéðáä óåñ àåäù
äìæâ ïéàéöåîù áééçä íòå åìù úà ìèåð àåäù éàëæä íò íäéðù íò ä÷ãö ïéùåòù ãîìî
.åãé úçúî
:êÀ ìÈ ïúÅ ðÉ êé
È äÆ ìÉ à
Á 'ä øLÆ àÂ õøÆ àÈ äÈ úàÆ zÈ LÀ øÈ
Ç éåÀ äÆéçÀ zÄ ïòÇ îÇ ìÀ ócÉ øÀ zÄ ÷ãÆ öÆ ÷ãÆ öÆ :(ë æè)
4
èåôùúùë óåãøú ÷ãöî ìá÷îä ÷ãö óåãøú ÷ãö ÷ãö äìá÷ä ã"òå :ééçá 'ø 'éò
à"ä äúîéà ãçôå äúîéà íäéìò ìåôú (æè åè úåîù) áåúëù ïéðòëå êìù ïéã úéáá ÷ãö
. ועי' רבינו בראשית א ב. עי' לקמן טז כ בשם ספר הבהיר3
 פקודא בתר דא לדון בסייף לדון בחנק לדון בדין סקילה לדון בדין: עי' זהר ח"ג רעד ע"ב4
' תרד חרב דקב"ה י4שריפה לדון בסייף למאן לסמאל הה"ד כי רותה בשמים חרבי הנה על אדום
 תרין דינין4 תרין פיפיות דילה צדק צדק תרדוף חתכין4רישא דחרבא ו' גופא דחרבא ה"א ה"א
 ומהכא אשתמודע אין אדם נוקף אצבעו מלמטה4 ודינא מפי ב"ד דלתתא4 מפי ב"ד דלעילא4דינא
 יהו"ה חרבא דקב"ה4 בק"ש4 נרתקא דחרבא אדנ"י תמן אשתכח דינא4עד שנתן לו רשות מלמעלה
 חי עלמין כליל ח"י ברכאן דביה אדנ"י4 בצדיק4עלה אתמר רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם
. ומתחברין תרין שמהן יאהדונהי4 ופי ביה עאל חרבא בנרתיקה וחמת המלך שככה4שפתי תפתח
 מצוה אחר זו לדון בסייף לדון בחנק לדון בדין סקילה לדון בדין שרפה לדון בסייף:תרגום
' חרב של הקדוש ברוך הוא י.למי לסמא"ל זהו שכתוב כי רותה בשמים חרבי הנה על אדום תרד
ראש החרב ו' גוף החרב ה"א ה"א שתי פיפיות שלה צדק צדק תרדוף חותכים שני דינים דין מפי
בית דין שלמעלה ודין מפי בית דין של מטה ומכאן נודע )חולין ז ע"ב( אין אדם נוקף אצבעו
 נרתיק של החרב אדנ"י שם נמצא דין בקריאת שמע יהו"ה.מלמטה עד שנתנת לו רשות מלמעלה
חרב של הקדוש ברוך הוא עליה נאמר רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם בצדיק חי
העולמים כולל ח"י ברכות שבו אדני שפתי תפתח ופי בו נכנסת החרב בנרתיקה וחמת המלך
.שככה ומתחברים שני שמות יאהדונה"י
2

äàø ééçá 'ø ï"áîø
éðîéæ éøú ÷ãö ÷ãö éàî (ä ãò) øéäáä øôñá àöîú ïëå 6ãçôî úìá÷îä 5íùáù äðåøçà
øîàðù äðéëù åæ ùîî ÷ãö ïåùàø ÷ãö åãâð äâðî (âé áë á - ìàåîù) áéúëã äéì øîà
)éåä ÷ãö éàäå íé÷éãöä ãéçôî àåäù ÷ãö äæ éðù ÷ãö éàî äá ïéìé ÷ãö (àë à äéòùé
úîà êøáã ùàø (ñ÷ èé÷ íéìäú) øîàðù úîà àìà ùàø ïéàå åùàø ìò äòåùé òáåë
ïàë ãò éîéá äéäé úîàå íåìù íà (èé ë á - íéëìî) øîàðù íåìù íà éë úîà ïéàå
øâ äðéëùä éôðë úçú úåñçì àáä øééâúîä íãàì ïéøå÷ù úîàä éîëç åðéöî äæ íòèîå
:7÷ãö
úà úùøéå íé÷éãöì ïåôöä ìåãâä øåàä àåäù ïåéìò ÷ãöá àáä íìåòì äéçú ïòîì
(àë àë éìùî) äîìù øîà åæä äðååëä ìàå åãâðë ìàøùé õøàáù ïåúçú ÷ãöá õøàä
ïéãä úãî øçà íãàä óåãøé íàù åøåàá ãåáëå ä÷ãö íééç àöîé ãñçå ä÷ãö óãåø
íééç àöîé åäæ 8á"äåòä ééç àåäù ïåéìò ÷ãö àöîé 'ä ãñç úàø÷ðä íéîçøä ïî ìåìëä
øàåáî äæå ãåáëå ä÷ãö
øLÆ àÂ äMÈ àÄ åÉ à LéàÄ êÀ ìÈ ïúÅ ðÉ êé
È äÆ ìÉ à
Á ’ä øLÆ àÂ êé
È øÆ òÈ LÀ ãçÇ àÇ aÀ êÈ aÀ øÀ ÷Ä áÀ àöÅ nÄ
)È é ékÄ :(á æé
:åÉ úéøÄ aÀ øáÂ
É òìÇ êé
È äÆ ìÉ à
Á ’ä éÅðéòÅ aÀ òøÇ äÈ úàÆ äNÂ
Æ òéÇ
9
øåáòì øîàù øåáòá êéøòù ãçàá øéëæä éë ïëúé - úîàä êøã ìòå :ï"áîø 'éò
øãä ìáà ,úéøáä õøàá ,úéøáä áåúëä òéãåé ,10ìàøùéá úéùòðä äáòåúä àéäå ,åúéøá
:11(äë çé àø÷éå) äæä ïéðòä éúøëæä øáëå ,æ"ò ãáåò åìéàë õøàì äöåçá
 5מלכות
 6גבורה.
 7עי' זהר ח"א צה ע"ב :פתח רבי אבא ואמר )ישעיה ה א( אשירה נא לידידי שירת דודי לכרמו
7
וגו' ויעזקהו ויסקלהו וגו' הני קראי אית לאסתכלא בהו אמאי כתיב שירה תוכחה מבעי ליה
לידידי לדודי מבעי ליה כמה דכתיב שירת דודי כרם היה לידידי בקרן בן שמן אסתכלנא בכל
אורייתא ולא אשכחנא אתרא דאקרי קרן בן שמן אלא הני קראי הא אוקמוה חברייא בכמה גוונין
וכלהו שפיר והכי הוא אבל אשירה נא לידידי דא יצחק דהוה ידיד ואקרי ידיד עד לא יפוק לעלמא
אמאי ידיד דתנינן רחימו סגי הוה ליה לקב"ה ביה דלא אתעביד עד דלא אתגזר אברהם אבוה
ואקרי שלים ואתוסף ליה ה"א 7לאשלמותא וכן לשרה האי ה"א אתיהיבת >לה< )ליה( הכא אית
לאסתכלא ה' לשרה שפיר 7אבל לאברהם אמאי ה"א ולא יו"ד י' מבעי 7ליה דהא הוא דכר הוה אלא
רזא עלאה )הוה( ]הוא[ סתים בגוון אברהם סליק לעילא 7ונטיל רזא מה"א עלאה 7דאיהו עלמא
דדכורא 7ה"א עלאה וה"א תתאה האי תליא בדכורא והאי בנוקבא ודאי ובגין כך אברהם סליק
7
בה"א דלעילא ושרה נחתת בה"א דלתתא
תרגום :פתח רבי אבא ואמר" ,אשירה נא לידידי שירת דודי לכרמו וגו' ,ויעזקהו ויסקלהו וגו'".
בפסוקים הללו יש להתבונן ,למה כתוב שירה ,היה צריך להיות תוכחה" .לידידי" ,היה צריך להיות
לדודי ,כמו שכתוב "שירת דודי"" .כרם היה לידידי בקרן בן שמן" ,הסתכלתי בכל התורה ולא
מצאתי מקום שנקרא קרן בן שמן ,אלא את הפסוקים הללו החברים בארו בכמה צורות ,והכל יפה
וכך זה ,אבל "אשירה נא לידידי" ,זה יצחק ,שהיה ידיד ,ונקרא ידיד טרם שיצא לעולם .למה ידיד,
ששנינו ,אהבה רבה היתה לקדוש ברוך הוא בו שלא נעשה טרם שנמול אברהם אביו ונקרא שלם,
ונוספה לו ה"א להשלימו ,וכן לשרה הרי נתנה לה ה"א הזאת .כאן יש להתבונן ,ה' לשרה זה יפה,
אבל לאברהם למה ה"א ולא יו"ד ,היה צריך לכתוב יו"ד ,שהרי הוא היה זכר .אלא סוד עליון היה
)הוא( סתום אצלנו ,אברהם עלה למעלה ונטל סוד מה"א העליונה שהיא העולם של הזכר ,ה"א
העליונה וה"א התחתונה ,זו תלויה בזכר וזו ודאי בנקבה .ולכן אברהם עלה בה"א שלמעלה ,ושרה
ירדה בה"א שלמטה.
 8היינו בינה ,כנ"ל בהערה .4
 9עי' בזה ברבינו בחיי ,ואולי כאן מרמז שא' שעריך היא היסוד דנוק'.
 10התועבה היא לשון של ביאות אסורות )ויקרא יח כב ,כ יג ,דברים כד ד( או עבו"ז )דברים ז
כו ,יג טו ,יז ד(.
 11עי' זהר ח"ב קמא ע"א :ובגין כך כל אינון נשמתין דשאר עמין דדיירין בארעא כד נפקין מהאי
עלמא לא מקבלא לון ודחי לון לבר ואזלין ושטאן ומתגלגלין בכמה גלגולין עד דנפקי מכל ארעא
קדישא וסחרן )לסוחרנייהו( לסטרייהו במסאבו דלהון וכל אינון נשמתין דישראל דנפקין תמן
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סלקין וההוא חופאה קלישא מקבלא לון ועאלין לקדושא עלאה בגין דכל זינא אזלא לזיניה
ונשמתיהון דישראל דנפקי לבר מארעא ברשותא דההיא קליפה תקיפא אזלא וסחרא
ומתגלגלא עד דתבת לדוכתהא ועאלת לאתר דאתחזי לה זכאה חולקיה מאן דנשמתיה נפקא ברשו
קדישא בההוא פתיחו דארעא קדישא
מאן דנשמתיה נפקת בארעא קדישא אי אתקבר בההוא יומא לא שלטא עליה רוחא מסאבא
כלל ועל דא כתיב בצליבא )דברים כא כג( כי קבור תקברנו ביום ההוא ולא תטמא את אדמתך בגין
דבליליא אתיהיב רשו לרוח מסאבא למשטטא ואף על גב דאתיהיב לון רשו לא עאלין בארעא
קדישא בר אי אשכחן תמן מנא לאעלא ביה
אברין ופדרין דמתאכלן בליליא לאתזנא זינין אחרנין לאו דעיילין בארעא ולאו לאמשכא לון
בארעא אלא בגין דלא תשלוט סטרא אחרא גו ארעא ולא יתמשכא לאעלא תמן ובגין כך תננא
מנייהו הוה סליק עקימא ומתגלגלא לבר ואזיל )תקיף( בבהילו עד דעאל לנוקבא דצפון דתמן
מדורין דכל סטרין אחרנין ותמן עאל תננא וכלהו אתזנו תמן
תננא דיממא הוה סליק לדוכתיה בארח מישר ואתזן מה דאתזן ומההוא פתיחו אתזנו כל סטרי
קליפה תקיפא דאיהי לבר מארעא קדישא ומההיא תננא גסה כמה דאוקימנא
גופיהון דצדיקייא דלא אתמשכו בהאי עלמא בתר הנאין דההיא קליפה תקיפא לא שלטא
עלייהו רוח מסאבו כלל דהא לא אשתתפו אבתריה כלום בהאי עלמא כמה דגופא דרשיעייא )נ"א
גופיהו דצדיקייא דלא אתמשכו בתר הנאין וכסופין דהאי עלמא ההיא קליפה תקיפא לא שלטא
עלייהו דהא לא אתמשכו אבתריה בהאי עלמא דהא כמה דגופא דרשיעייא( אתמשך בהאי עלמא
בתר ההיא קליפה תקיפא והנאין וענוגין דיליה ומתיקין דיליה הכי אסתאב בתר דנפקת נשמתיה
מניה
גופיהון דצדיקיא דלא מתענגי בהאי עלמא אלא מתענוגי דמצוה וסעודתי שבתין וחגין וזמנין
ההוא רוח מסאבא לא יכיל לשלטאה עלייהו דהא לא אתענגו מדיליה כלום והואיל ולא נטלו
מדיליה לית ליה רשו עליהון כלל זכאה איהו מאן דלא אתהני מדיליה כלום
מאן דנשמתיה נפקא לבר מארעא קדישא וההוא גופא אסתאב בההוא רוח מסאבו ההוא רוח
מסאבו אשתאיב בגויה עד דתב ליה עפרא )נ"א דאתבלי גופא בעפרא( ואי ההוא גופא דאשתאיב
ביה ההוא רוח מסאבא סלקין ליה לאתקברא גו ארעא קדישא עליה כתיב )ירמיה ב ז( ותבאו
ותטמאו את ארצי ונחלתי שמתם לתועבה ארצי דלא שלטא עלה רוח מסאבו בההוא גופא דלכון
דאשתאיב ביה רוח מסאבו דקא מייתין לקברא ליה בארצי אתון מסאבין לה לאסתאבא ביה אי לא
דעביד קודשא בריך הוא אסוותא לארעא דהא כיון דאתבלי ההוא גופא נשיב קודשא בריך הוא
רוחא מלעילא ודחי ליה לההוא רוח מסאבא לבר דהא איהו חס על ארעיה .
תרגום :ולכן כל אותן הנשמות של שאר העמים שדרים בארץ כשיוצאות מהעולם הזה לא
מקבלים אותן ודוחין אותן החוצה והולכות ומשוטטות ומתגלגלות בכמה גלגולים עד שיוצאות
מכל הארץ הקדושה וסובבות )לסביבתם( לצדם בטמאתן וכל אותן נשמות ישראל שיוצאות שם
עולות ואותו כסוי קלוש מקבל אותן ונכנסים לקדשה עליונה משום שכל מין הולך למינו.
ונשמות ישראל שיוצאות לחוץ לארץ ברשותה של אותה קלפה קשה הולכות וסובבות
ומתגלגלות עד ששבות למקומן ונכנסות למקום שראוי להן אשרי חלקו של מי שנשמתו יצאה
ברשות הקדושה באותה פתיחה של הארץ הקדושה.
מי שנשמתו יוצאת בארץ הקדושה אם נקבר באותו יום לא שולט עליו רוח הטומאה כלל ולכן
כתוב בתלוי כי קבור תקברנו ביום ההוא )וגו'( ולא תטמא את אדמתך משום שבלילה נתנה רשות
לרוח הטומאה לשוטט ואף על גב שנתנה להם רשות לא נכנסים לארץ הקדושה פרט אם מוצאים
שם כלי להיכנס בו.
איברים ופדרים שנשרפים בלילה להזין מינים אחרים לא שנכנסים לארץ ולא להמשיכם לארץ
אלא כדי שלא ישלט הצד האחר בתוך הארץ ולא ימשך להיכנס לשם ולכן העשן היה עולה מהם
עקם ומתגלגל החוצה והולך )חזק( בחפזה עד שנכנס לנקב של הצפון ששם מדורי כל הצדדים
האחרים ושם נכנס העשן וכולם נזונים שם.
העשן של היום היה עולה למקומו בדרך ישר ומזין מה שמזין ומאותה פתיחה נזונים כל צדדי
הקלפה הקשה שהיא מחוץ לארץ הקדושה ומאותו עשן גס כמו שבארנו.
גופות הצדיקים שלא נמשכו בעולם הזה אחר ההנאות של אותה קלפה קשה לא שולטת
עליהם רוח הטומאה כלל שהרי לא השתתפו אחריו כלום בעולם הזה כמו שגוף הרשעים )גופות
הצדיקים שלא נמשכו אחר הנאות וכסופים של העולם הזה אותה קלפה קשה לא שולטת עליהם
שהרי לא נמשכו אחריה בעולם הזה שהרי כמו שגוף הרשעים( נמשך בעולם הזה אחר אותה קלפה
קשה והנאות והענוגים שלה והתקונים שלה כך נטמא אחר שיוצאת נשמתו ממנו.
גופות הצדיקים שלא מתענגים בעולם הזה אלא מתענוגי מצוה וסעודות שבתות וחגים וזמנים
אותה רוח הטומאה לא יכולה לשלט עליהם שהרי לא התענגו משלה כלום והואיל ולא נטלו
משלה אין לה רשות עליהם כלל אשרי מי שלא נהנה משלה כלום.
מי שנשמתו יצאה מחוץ לארץ הקדושה ואותו גוף נטמא באותה רוח הטומאה אותה רוח
הטומאה נשאבת לתוכו עד שחוזר לעפר )שמתבלה הגוף בעפר( ואם אותו גוף שנשאבה בו אותה
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ìâø àåä éë àåä äî êìî ìù åçë òåãé êìî êéìò íéùú íåù äìá÷ä ã"òå :ééçá 'ø 'éò
äáëøîä úåáà äùìù íä òéøëîä íò 16íéøúëä éë úåëìî àø÷ðä äáëøîá éòéáø
áì äéòùé) àåä àìî ÷åñôå ÷ãö àø÷ð úåëìîäå ìàøùé êìî åãâðëå éòéáøä àåä úåëìîäå
ùàøì äúéä íéðåáä åñàî ïáà (áë çé÷ íéìäú) åéìò øîàðù àåäå êìî êìîé ÷ãöì ïä (à
íäî äðáð íìåòä ìëù úåáàä íä íéðåáä äá åñàîå ïéðáä úîìùîä ïáàä àéä éë äðô
äðô ùàøì äúéäå å÷ìçì äç÷ìå ãåã àá êëìå äðîî äìòîì åúãî ç÷ì ãçàå ãçà ìëù
åðéöî 17úåëìîä ïî äìòîì êìîù éô ìò óàå úéòéáøä äðôäå äùàøä ïáàä àéä éë
úåàáö 'ä åìàåâå ìàøùé êìî (å ãî äéòùé) áåúëù àåäå êìî àø÷ð úåëìîäù úåîå÷îá
åäæå êîîåøà ïåùì åäæå øîàð úåëìîä ìò êìîä éäåìà êîîåøà (à äî÷ íéìäú) ïëå
ë"àå äøùòä åá åîúçå úéøéùò äðô äøéöé øôñá àöîúå å"àåá àìî éäåìà áúëðù
רוח הטומאה מעלים אותו להקבר בתוך הארץ הקדושה עליו כתוב )ירמיה ב( ותבאו ותטמאו את
ארצי ונחלתי שמתם לתועבה ארצי שלא שלטה עליה רוח הטומאה באותו גוף שלכם שנשאבה בו
רוח הטומאה שמביאים לקבר אותו בארצי אתם מטמאים אותה להטמא בו אם לא שעשה הקדוש
ברוך הוא רפואה לארץ שהרי שכיון שנבלה אותו גוף משיב הקדוש ברוך הוא רוח מלמעלה ודוחה
.את אותה רוח הטומאה החוצה שהרי הוא חס על ארצו
 וזה,' וזה חיבור של דכר ונוק, נראה שכוונתו שבכל מצוה יש חיבור של קוב"ה ושכינתיה12
##*.שמירת הברית
 ושמרתם את: ועי' ליקוטי תורה יתרו ז"ל. היינו דכל התורה היא ברית א' שכלול בסיני13
 ולכן אשר לא, וזה הברית, ועי’ & שיסוד אבא היא מקום יניקת משה רבינו,בריתי יסוד אבא
.צויתי )בלשון גוף ראשון( שמשה שהוא יסוד אבא צוה
. דהיינו חיבור יסוד דו"נ14
. כ"ו כמנין שם הוי"ה15
? חסד וגבורה עי' רבינו בשמות לג יג שמזכיר את זה לגבי חסד ורחמים16
? 17
 פקודא בתר דא לקבל בית דין הגדול עלייהו בינה מסטרא דגדולה אקרי,עי' זהר ח"ג ערה ע"ב
אלקים בית דין הגדול רב בדינוי ורב בזכווי כגוונא דאתמר שום תשים עליך מלך בפקודא שום
 בית דין זעירא בית.לעילא תשים לתתא הכי לקבל עליה ב"ד רברבא אע"ג דקביל עליה ב"ד זעירא
דין של שלשה מסטרא דשכינתא
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